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ATA DO III FÓRUM MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Aos trinta e um dias, do mês de agosto de dois mil e dezesseis, realiza-se no Centro de Formação de 

Educadores Professor Paulo Freire, sito à Rua Real da Torre, número duzentos e noventa e nove, 

Madalena, Recife/PE, o III Fórum de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nos termos do Edital 

de Convocação através da Resolução 002/16, publicado no Diário Oficial do Recife em 16 de junho  de 

2016, com o objetivo de eleger os membros que farão parte da gestão do COMUD/Recife, titulares e 

suplentes da sociedade civil, com mandato de 02 (dois) anos previsto do Art. 5º da Lei 17.247/06, alterada 

pela Lei 18.088/14. Registra-se que o presente Fórum conta com o acompanhamento do Ministério 

Público de Pernambuco, Promotoria de Direitos Humanos, na Pessoa do Promotor Westei Conde Y Martin 

Junior. Os trabalhos são dirigidos pelo senhor Paulo Fernando da Silva, presidente do COMUD/Recife, que 

os dá por iniciados às quatorze horas e cinquenta minutos. Na sequência, informa que estão inscritos para 

o presente pleito:  representantes dos(as) usuários(as) com deficiência, sendo duas vagas para cada uma 

das seguintes áreas: auditiva, física, intelectual/mental e visual, três representantes dos(as) profissionais 

especializados(as) que atuam na área da Pessoa com Deficiência, e  três representantes de entidades com 

atuação na política de Direitos Humanos. Em seguida, passa a palavra para Flávia Farias, membro da 

comissão eleitoral, que faz a leitura do Regulamento Eleitoral da presente eleição. Iniciado o processo 

eleitoral, os participantes do Fórum são agrupados por segmento, de acordo com os termos contidos no 

edital de convocação, para proceder a eleição dos seus representantes titulares e suplentes. Ato 

contínuo, os representantes de cada segmento, designado previamente pela comissão eleitoral, 

encaminha a mesa o resultado da eleição, que passa a ser proclamado pelo coordenador do Fórum, a 

saber: representantes dos usuários: Deficiência Física: titulares Emídio Fernando Costa de Oliveira e Isaac 

Machado de Oliveira, suplentes: Cosma Bezerra da Silva e Thiago Dantas Saude, Deficiência 

Intelectual/Mental: titulares Alexandre Ferreira da Silva e José Vitor Barros do Nascimento, suplentes: 

José Edson Alves de Oliveira e Paulina Maria Cardoso Meira, Deficiência Visual: titulares Cícero Carlos 

Siqueira Laurindo e Rita de Cássia Guaraná Bello, suplentes José Antônio da Silva Correia e Ricardo José 

Siqueira Laurindo, Profissionais Especializados: titulares Georgina Marques da Silva,  Jandileusa Sergio 

Leite e Maria do Carmo de Oliveira, Entidades de Direitos Humanos: titulares Associação de Pais Amigos e 

Pessoas com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil da Comunidade – APABB, Associação 

Pernambucana de Cegos – APEC e  Associação de Pais, Alunos e Amigos do Centro de Reabilitação e 

Educação Especial – APACREE, suplentes Associação Beneficente de Cegos do Recife – ASSOBECER,  
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Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Síndrome de Down – ASPAD e Instituto Arthur Vinicius – IAV. 

Nada mais havendo a tratar, o coordenador do Fórum, convoca os presentes para a solenidade de posse 

dos (as) conselheiros (as), hora eleitos, que se dará no dia vinte e oito de setembro de dois mil e dezesseis 

e declara encerrado o presente Fórum, para que tudo fique devidamente documentado, eu Nadja 

Medeiros, na condição de secretária ad hoc do COMUD/Recife, tomei notas,  redigi e lavrei a presente ata, 

que lida e achada conforme será assinada por mim, pelos integrantes da comissão eleitoral e pelo 

representante do Ministério Público de Pernambuco. 
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